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45. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO filmového 
ENVIRONMENTÁLNÍHO FESTIVALU
9.–12. 10. 2019

FESTIVALOVÝ PAS
www.ekofilm.cz
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INFORMACE  
PRO ÚČASTNÍKY EKOFILMU
JAK NA PROGRAM?  
ZADARMO, ALE S REGISTRACÍ.
Veškerý program EKOFILMu je zdarma, návštěvníci se však musí re-
gistrovat na  našem webu www.ekofilm.cz. Nechceme tím nikomu 
komplikovat život, jen potřebujeme vědět, kolik diváků kam přijde. Jde 
o 30 vteřin vašeho času: v  pravém horním rohu stránek čeká tlačítko 
„Přihlásit se”, po jehož rozkliknutí zvolíte možnost „Registrovat se” a vy-
plníte tři stručné údaje. Voilà, cesta k desítkám akcí zdarma je otevřená!

KUDY KAM, KDE A CO
Nemusíte se obtěžovat sháněním informací. Vše potřebné vám řekneme 
na  InfoPointu v  našem EKODÓM stanu přímo na  náměstí Svobody 
v centru Brna!

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Mgr.  Richarda 
Brabce, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, primá-
torky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, rektora Masary-
kovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. a rektorky Mendelovy 
univerzity prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D.

EKOFILM VÁM PŘINÁŠÍ:
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Uprostřed nejkrásnějších míst české přírody a  zároveň nohama 
na brněnském náměstí Svobody. Že je to nesmysl? Ne tak docela! 
EKOFILM pro vás totiž připravil exkluzivní procházku krkonošský-
mi lukami a  přírodou Šumavy ve  virtuální realitě. Prostřednictvím 
nejmodernějších technologií vás přeneseme na neokoukaná místa 
české přírody. Proč? Abyste si nakonec řekli: „Tam se chci podívat 
naživo!“ Protože žádná technologie nemůže nahradit skutečný zá-
van vánku, vůni květin ani zvuky nespoutané přírody. 

Virtuální realitu můžete navštívit každý festivalový den, ve čtvrtek 
i v pátek od 11 do 19 hodin a v sobotu od 10 do 16 hodin.

Virtuální světy na EKOFILMu
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Je tomu přibližně 4,6 miliardy let, co soustava, které lidé dali později 
název sluneční, získala dalšího člena. Byla jím planeta Země. Během 
té dlouhé doby prošla mnoha obdobími a stala se domovem nejrůz-
nějších tvorů a zeleně. Její ekosystém se během doby měnil až do té 
podoby, jak jej známe dnes. A my mu říkáme příroda. 

Stromy, květiny, živočichové, hory, louky, oceány, řeky, potoky – co si 
pod pojmem příroda vlastně představit? Každého z nás napadne něco 
jiného. Pro někoho je to hluboký les, pro jiného park, pro jednoho lou-
ka, pro druhého pole. Bez ohledu na to, jaké rozdíly v tom mezi námi 
jsou, jedno máme společné. Všichni neseme odpovědnost za  to, jak 
se bude přírodě dařit. Naši předkové s ní žili v harmonii a stejně tak 
bychom měli i my. Její síla je totiž mnohem větší než ta naše.

A  právě tomu je věnován pětačtyřicátý ročník nejstaršího filmového 
festivalu o  životním prostředí v  Evropě EKOFILM. Představí přírodu 
na filmovém plátně v rozmanitosti, v jaké ji pravděpodobně ani nezná-
me. Podíváme se za polární kruh, do amazonského pralesa, na rovní-
kový ostrov i  do  středu Evropy. Seznámíme se s  osudy lidí, kteří se 
rozhodli věnovat svůj život ochraně přírody. 

Těšit se můžete na  více jak dvě desítky filmů a  setkání s  jejich tvůr-
ci v  kině Scala, výstavu fotografií na  Moravském náměstí v  parku, 
workshopy, přednášky s českými i zahraničními odborníky, besedy, zá-
žitkové programy, pořady pro školy i velký opening koncert. A dokonce 
vás zavedeme i do virtuální reality. Tou chceme zdůraznit, že naší po-
vinností je chovat se k přírodě tak, aby tu s námi byla i v budoucnu. Pak 
by se totiž mohlo stát, že ji budeme znát už jen prostřednictvím nových 
technologií. A to asi nikdo z nás nechce.

PŘÍRODA − NAŠE DĚDICTVÍ
Téma letošního ročníku:
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RICHARD BRABEC LADISLAV MIKO

MINISTR  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREZIDENT FESTIVALU

„Letošní ročník EKOFILMu je v  ně-
čem nový a v něčem velmi tradiční. 
Tradiční je námětem: vybírali jsme 
filmy s  tématem přírody a  přírod-
ního dědictví, opět z  celého světa. 
Nový je zásadní změnou, přihla-
šované filmy vstupují do  výběru 
na základě poplatku, jenž je zákla-
dem pro finanční ocenění vítězných 
filmů. Pečlivá příprava a  drama-
turgie se opravdu vyplatila: i  letos 
je festival přímo nabit kvalitními 
snímky a už teď je jasné, že mezi-
národní festivalová porota bude 
mít při výběru vítězů velmi těžké 
rozhodování. Rozhodně do  Brna 
přijďte nebo přijeďte a  projekce 
včetně bohatého doprovodného 
programu navštivte! Všichni orga-
nizátoři, porota, tvůrci, producenti 
a  i  já jako prezident festivalu se 
na vaši návštěvu i  skvělou festiva-
lovou atmosféru moc těšíme!“

„Dědictví je něco, o co jsme se neza-
sloužili, ale spadlo nám to do klína. 
Stejně tak je to s  přírodou a  kraji-
nou, která je darem od těch, kteří tu 
byli před námi. V dobrém i špatném. 
Krajina české kotliny je určitě dar, 
který nikdo z nás nechce promarnit. 
Pro mě osobně tohle dědictví před-
stavuje Šumava, každý z  nás má 
ale to svoje místečko někde jinde. 
A může si vybrat leccos, protože to, 
co naši přírodu nejvíce symbolizu-
je, je její pestrost. Abychom krajině 
nezůstali dlužni, musíme jí zejména 
v době klimatické změny pomáhat. 
Prvním krokem může být třeba vý-
sadba stromů. Právě tu letos plánu-
jeme ve velkém rozjet spolu s Nada-
cí Partnerství. Takže pokud chcete 
přidat svůj kousek ke  společnému 
dědictví, pojďte s  námi Sázet bu-
doucnost. Všechno najdete na webu 
www.sazimebudoucnost.cz.“
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FESTIVALOVÉ WORKSHOPY 
V EKODÓMU

Kartónové brýle pro virtuální realitu,  10.–12. října 
souběžně s ostatními workshopy
Víte, že si brýle na virtuální realitu můžete pořídit za pár kaček? A na EKO-
FILMu úplně zadarmo! Stačí k tomu správný (vlastní) telefon a pak už jen 
lepenka, čočky, nůžky, lepidlo a šablona. Právě tyto propriety pro vás na-
chystali naši partneři z VR in love, abyste se skrz VR brýle mohli vydat 
do exotických krajin, na měsíc nebo do hlubin oceánů. 

Voskované ubrousky, 10. října 13–17.00
Sáčky, fólie, tašky, pytlíky – neekologické obaly představují pro naši pla-
netu obrovskou zátěž. Společně s RUSTICwrap se můžete naučit vyrábět 
ubrousky z vosku a bavlny, které jsou k životnímu prostředí šetrné. Vaše 
svačina už tak nebude mít černé svědomí! 

Čajové směsi, 11. října 12–16.00
Naučte se míchat čajové směsi s Mátou Šárkou. Vysvětlí vám, že k dobré 
čajové směsi stačí i čtyři bylinky. Každá z nich má svou vlastní funkci. První 
zajistí účinek, druhá ji v tom podpoří, třetí dodá směsi chuť a ta čtvrtá krás-
ný vzhled. Které to budou, záleží jen na vás. 

Ekodrogerie, 12. října 10–16.00
Potřebujete doplnit kosmetickou výbavu? A chcete to udělat ekologicky? 
Festivaloví partneři z RespON vám pomohou namíchat prášek na praní, 
suchý šampon nebo práškový deodorant. Výroba je snadná, levná a hlav-
ně vás to bude bavit. A nezapomeňte si vzít vlastní nádobu.

EKOFILM PŘIPRAVIL DO  EKODÓMU SPECIÁLNÍ PRO-
GRAM PRO VŠECHNY, KTEŘÍ MILUJÍ LEPENÍ, STŘÍHÁNÍ, 
MÍCHÁNÍ – ZKRÁTKA TVOŘENÍ VŠEHO DRUHU!
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RODINNÝ DEN EKOFILMu 

Společně s  Lipkou se vydáte do  světa včel samotářek a  zjistíte, že 
ačkoliv tyto včelky nevytvářejí med, dokáží opylovat více druhů rostlin 
a přírodě i nám lidem prospívají. 

Zoologická zahrada Brno se na  vás těší se svým novým projektem 
Virtuální Zoo Brno, kterým chce představit divoká zvířata v jejich při-
rozeném prostředí pomocí nejmodernějších technologií. Malý kou-
sek virtuální reality si díky VR in love budete moci odnést i s sebou 
domů. V naší dílně si totiž budete moci z lepenky vyrobit vlastní brýle  
na virtuální realitu. 

Svět přírodních zákonitostí zblízka můžete poznat s vidátory ve stán-
ku VIDA! science centrum. Ukážou vám pokusy a experimenty, které 
vaše děti nadchnou. 

National Geographic je svět vědy, dobrodružství a  průzkumů.  
V NG jsou zvídaví lidé, kteří věří, že je stále co objevovat a že velké 
příběhy mohou změnit způsob vnímání světa. Poznejte s nimi divo-
kou přírodu.

Přijďte si s Lesy ČR vytvořit z písku, listí, větviček, mechu, šišek a trávy 
vaši oblíbenou část krajiny – vzpomeňte si na kouty přírody, které vám 
jsou blízké a vryly se vám do srdce. 

A po celý den si také se svými ratolestmi budete moct doplnit kosme-
tickou výbavu. Festivaloví partneři z RespON vám pomohou namíchat 
prášek na praní, suchý šampon nebo práškový deodorant.

NA POSLEDNÍ FESTIVALOVÝ DEN JSME PRO DĚTI A JEJICH 
RODIČE PŘIPRAVILI CELODENNÍ PROGRAM NA NÁMĚSTÍ 
SVOBODY. KOMU JINÉMU PŘEDSTAVOVAT KRÁSY PŘÍ-
RODY NEŽ PRÁVĚ DĚTEM. ONY BUDOU JEDNOU ODPO-
VĚDNÉ ZA PŘÍRODU KOLEM SEBE STEJNĚ, JAKO JSME TO 
NYNÍ MY. 





Pátek 11. 10. 2019, 19.00 hodin 
Atrium FSS Masarykovy  
univerzity
Joštova 218/10, Brno 

Večerem budou provázet moderátoři 
Vladimír Kořen a Ladislav Miko.
Projekce vítězných filmů budou probíhat  
v sobotu 12. 10. 2019 v univerzitním kině Scala.

45. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL EKOFILM 
SLAVNOSTNÍ vyhlášení vítězů

Slavnostní vyhlášení je pouze pro zvané  
a vítěze v soutěži s ČSFD.
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POROTA

MICHAEL HAVAS
Česko-novozélandský filmový tvůrce, který napsal, režíro-
val a produkoval přes 60 filmů, z nichž mnohé získaly me-
zinárodní ocenění. V roce 1990 prováděl výzkum v novém 
Československu a produkoval o něm seriál pro BBC. Pro 
ARD napsal a režíroval snímek Tam, kde spí ryby na stro-
mech. Podílel se také na scénáři k snímku Aldabra, napína-
vém 3D dokumentu o divoké přírodě na odlehlém atolu.

OLGA MENZELOVÁ MILAN HULÁN

Olga Menzelová je producentka 
a  fundraiserka, majitelka a výkonná 
ředitelka společnosti MEDIALOGUE, 
s.r.o., jejímž těžištěm je pořádání 
převáženě autorských outdoorových 
výstav velkoformátových fotografií, 
pro které vyvinula i  unikátní tech-
nologii exteriérových prezentačních 
nosičů. Je spoluautorkou a  kopro-
ducentkou mimořádného projektu 
„Winton‘s Trains“ a následně i expo-
zic na  stejné téma, které byly k  vi-
dění mimo ČR například v Museum 
Of Tolerance v  Los Angeles nebo 
v Londýně. Mezi její další významné 
výstavy patří např. Země krásná ne-
známá a Voda a civilizace.

Bez nadsázky se dá říci, že je to 
člověk, který před lety naučil Šluk-
novsko třídit odpad. Nebojí se 
otevírat pro veřejnost nová, často 
i  kontroverzní, témata spojená se 
znečišťováním životního prostředí. 
Osvětově působí v  environmen-
tální výchově ve  školách. Popula-
rizuje a  osobním příkladem pod-
poruje zdravý a  udržitelný životní 
styl. Vrátil do  povědomí a  rozšířil 
ve  Šluknovském výběžku myšlen-
ku otužilectví. Inspirativní, kreativ-
ní a propojující osobnost širokého 
regionu nejsevernějších Čech. Je 
autorem myšlenky a  duší Ozvěn 
MFF EKOFILMu v Krásné Lípě.
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IRENE LUCIUS

BLAŽENA HUŠKOVÁ
JAN SVATOŠ  

MARTIN ČECH
Regionální ředitelka Světového fondu 
na ochranu přírody (WWF) pro střed-
ní a  východní Evropu a  členka před-
stavenstva ECOMOVE International, 
sdružení filmových festivalů o  život-
ním prostředí. Od  roku 2008 je veli-
ce aktivní v  oblasti environmetálních 
projektů v Evropě, v současnosti koor-
dinuje ochranářské projekty se zamě-
řením na zachování přírodních hranic 
ekosystémů v Evropě.

Autorka, realizátorka a  konzultantka 
řady projektů na pomezí ochrany pří-
rody a krajiny, vzdělávání a interpreta-
ce místního dědictví. Po studiu na Pří-
rodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
se věnovala ochraně přírody a krajiny, 
spoluzakládala a  vedla Nadaci pro Ji-
zerské hory a přes 20 let byla členkou 
správní rady Nadace Partnerství.

Držitel dvou prestižních cen Spe-
cial Jury Award a  autor více než 
10 dokumentárních filmů, z  nichž 
většina byla oceněna na  mezi-
národních filmových festivalech.  
Mezi nejúspěšnější snímky patří 
divoČINY, Africa obscura, Nikdo se 
neptal a Archa světel a  stínů, kte-
rou dokončil v  roce 2018 a  získal 
za ni již 4 festivalová ocenění.

Český kameraman a  dokumentarista, 
člen Filmové a televizní akademie i Aso-
ciace českých kameramanů, pedagog 
a absolvent pražské FAMU. V roce 1999 
získal cenu Český lev pro nejlepšího 
kameramana za film Kuře melancholik.
Podílel se na  několika celovečerních 
filmech i  na  řadě televizních pořadů. 
Jako dokumentarista na sebe upozor-
nil dokumentem Kristova léta, dámy..., 
který v  roce 2004 získal první cenu 
na filmovém festivalu FINÁLE PLZEŇ.
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Jitka Kotrlová vystudovala filmo-
vou vědu na  Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy a  obor produk-
ce na FAMU. Je producentkou do-
kumentárního filmu Central Bus 
Station a  hraného filmu Sněží!, 
filmové produkci se věnuje i  na-
dále. Pracovala na  řadě českých 
filmových festivalů (MFF Karlovy 
Vary, Fresh Film Fest, Finále Plzeň, 
Ostrava Kamera Oko, MFF Praha – 
Febiofest).

Zuzana Černá studuje magis-
terský stupeň filmových studií  
Univerzity Karlovy v  Praze. Pra-
cuje v  programovém oddělení 
MFF Praha – Febiofest a i na dal-
ších filmových festivalech, jako je  
Ostrava Kamera Oko nebo Film 
Sokolov. Vedle tohoto spolupra-
cuje s  Národním filmovým ar-
chivem, zejména v  oblasti orální 
historie.

FILMOVÁ DRAMATURGIE

JITKA KOTRLOVÁ ZUZANA ČERNÁ
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Hana Blaha Šilarová vystudova-
la produkci na  FAMU a  filmová 
studia na  Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy. Věnuje se výrobě 
převážně dokumentárních filmů, 
pro trh East Silver a  MFF Karlovy 
Vary vybírá dokumentární filmy. 
Spolupracovala s DAFilms.cz a Ná-
rodním filmovým archivem jako 
PR manažerka.

Tomáš Poštulka vystudoval žur-
nalistiku a  filmovou vědu na  Uni-
verzitě Palackého v  Olomouci. Byl 
stážistou na MFDF Ji.hlava, drama-
turgem a scénáristou v divadelním 
spolku Nabalkoně, dramaturg 
předvýběru pro dokumentární fes-
tival Jeden Svět a člen akademické-
ho týmu Akademia Film Olomouc.

HANA BLAHA ŠILAROVÁ TOMÁŠ POŠTULKA

Martin Čech dokončuje navazující 
magisterský obor Environmentál-
ní studia na Masarykově univerzi-
tě v Brně, kde se podílí na realizaci 
výzkumných projektů. Na drama-
turgii festivalu EKOFILM spolupra-
coval již v minulosti, letos pomáhá 
i s jeho organizací. 

MARTIN ČECH
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KRÁSY PŘÍRODY
Sekce přinášející filmové příběhy upozorňující na krásu a křeh-
kost přírody okolo nás. Neukazují pouze úchvatná místa a vzác-
né živočichy, ale přicházejí s názorem a upozorňují na nezbyt-
nost se o  přírodu starat, aby její krása byla dosažitelná i  pro 
další generace. 

STŘEDOEVROPSKÉ FILMY
Sekce zaměřená na témata, která tíží tvůrce ze střední Evropy. 
Ve  filmech je obsažena nejen „domácí“, ale i  globální proble-
matika. Režiséři ukazují, že environmentální potíže se nějakým 
způsobem týkají všech lidí na  různých částech planety. Přiná-
šejí nejen aktuální vhledy do ekologické problematiky, ale také 
ukázky pozitivního přístupu těch, kteří se aktivně snaží změnit 
chod společnosti a ovlivnit přemýšlení okolí.

Kategorie  
soutěžních filmů

KRÁTKÉ FILMY
Sekce Krátkých filmů přináší pestrou paletu pohledů na ekolo-
gická témata. Výběr hravých, inspirativních a  aktuálních krát-
kých dokumentárních či animovaných filmů baví svým přístu-
pem a trefností. 
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KRÁTKÉ FILMY
UKRADENÉ OPICE MRAVENCI ATTA

USA USA

režie: Colin Sytsma režie: Catherine Chalmers

2019 201718 min 19 min

Daniel Stiles, detektiv zabývající 
se nelegálními obchody se zvířaty  
z divoké přírody, přemýšlí o nových 
způsobech boje proti nezákon-
nému masivnímu obchodování  
s lidoopy poté, co policejní vyšetřo-
vání dvou ukradených orangutanů 
v  Bangkoku nevyvodí pro zodpo-
vědné osoby žádné důsledky.

Snímek o neobvyklé spolupráci mi-
lionů divokých mravenců, který se 
soustředí na čtyři rysy přisuzované 
obvykle pouze lidem – jazyk, rituál, 
válku a umění – a snaží se zastřít 
hranice mezi kulturou a přírodou.

bez dialogu

anglicky

české
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NA TITULNÍ STRANĚ PEČENÁ RYBA

Írán Španělsko

režie: Yegane Moghaddam režie: Guillem Miró

2018 20184 min 4 min

Fotograf volné přírody vejde 
do  lesa a  k  jeho překvapení se 
všechna zvířata začínají objevovat 
před jeho fotoaparátem pouze 
proto, aby  měla svou fotku na ti-
tulní straně časopisu.

Typický středomořský recept při-
pravený kritickým způsobem.

bez dialogu

anglicky

české
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MOŽNÁ JEN POHÁDKA PTAČÍ SYMFONIE

Austrálie Austrálie

režie: Geoff Spanner režie: Cathryn Vasseleu

2018 20186 min 10 min

Příběh, s  nápaditým pohledem 
na  australskou přírodu, o  kon-
certě v Austrálii odehrávajícím se 
na rozkvetlém jevišti, kam přichází 
mnoho zvířat. Příběh je sice smy-
šlený, ale u celé řady ohrožených 
druhů to může být to jediné, co se 
o  nich budoucí generace budou 
moci dozvědět. Je na  nás, aby-
chom zajistili, že tu s námi zůsta-
nou i ve vzdálené budoucnosti.

Neohrožení arktičtí plavci, jespá-
ci velcí, jsou pobřežní stěhovaví 
ptáci, kteří v létě pobývají na jižní 
polokouli a  pak se vracejí na  své 
polární chovné území přes pobře-
ží východní Asie. Obrovská hejna 
kupící se na plážích v Darwinu po-
pírají jejich kriticky ohrožený stav. 
Řadě hrozeb dokážou čelit tak, že 
se do vzduchu vznesou jako jeden 
a společně vytvoří úchvatnou po-
dívanou na  synchronizovaný let 
nad Arafurským mořem.

bez dialogu

anglicky

české
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NÁVRAT VLKŮ KAŽDÝ DEN 
KOUSEK LOUKY

Velká Británie USA

režie: Georgina Tuffen režie: Will Sardinsky

2018 201722 min 7 min

Dokument zabývající se možnými 
společenskými, ekonomickými 
a  ekologickými dopady existence 
vlka na  území Spojeného králov-
ství v  případě jeho reintrodukce 
na  území Skotské vysočiny. Film 
porovnává situaci v dalších evrop-
ských zemích a zabývá se účinkem 
na životní prostředí a i na ty, kte-
rých by se navrácení vlků do volné 
přírody týkalo.

Lani a  její stádo 500 koz putují 
po západě Spojených států a vrací 
tak do krajiny život.

anglicky

české

anglicky

české
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KIFARU KRÁLOVNA MIZEJÍCÍ ŘÍŠE

USA Norsko

režie: David Hambridge režie: Asgeir Helgestad

2019 201881 min 70 min

Životní osudy dvou mladých keň-
ských strážců, kteří se připojili 
k  týmu ochránců posledního se-
verního tuponosého nosorožce 
– Kifaru. Snímek zachycuje první 
čtyři roky strážců v  jejich zaměst-
nání a  umožňuje tak divákům 
prožít radosti i strasti ochranářské 
práce očima těchto mužů a  být 
svědky vymření jednoho druhu.

Skutečný příběh o setkání krásné 
lední medvědice jménem Frost 
a norského filmaře divoké přírody 
Asgeira Helgestada, pojednává 
o  čtyřleté cestě na  Špicberky. 
Rostoucí teploty jsou zodpovědné 
za  dramatické změny Frostina 
ekosystému a  mizející mořský 
led nastavuje jejímu životu nové 
limity...

anglicky, SVahilsky

České, anglické

anglicky

české

KRÁSY PŘÍRODY
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MÍSTA ŽIVOTA OVČÁČEK

Česká republika Nizozemsko

režie: Ton van Zantvoort

2018 81 min

režie: Jakub Skalický

2019 52 min

Příběh krajiny, která přišla o  svůj 
přirozený organismus – a ráda by 
jej získala zpátky. O tom, jak člověk 
získává, co potřebuje – ale i o tom, 
jak by měl vracet, co si půjčil. Do-
kumentární film ukazující, co jsou 
biotopy, proč jsou důležité a jak je 
lze vytvořit tam, kde jsme je zničili.

Pastevec ovcí Stijn má romantický 
pohled na  svět, jeho idealismus 
se ale střetává s  tvrdou realitou, 
která jej nutí přizpůsobit své po-
volání více byznysu. V  palčivém 
dokumentu se seznámíme se Stij-
nem, jeho rodinou a jejich snahou 
udržet tradici pasení ovcí naživu. 
Vyplatí se jim jejich úsilí, nebo bu-
dou nuceni jít se stádem?

Česky

anglické

anglicky, Holandsky

České, anglické
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ZTRACENÍ VLÁDCI BIOKA PAUL KINGSNORTH: PORTRÉT 
NOVODOBÉHO EKOLOGA

Německo Nizozemsko

režie: Oliver Goetzl režie: Tomas Kaan

2019 201856 min 50 min

U pobřeží střední Afriky leží opuš-
těný ostrov pokrytý pravěkým 
deštným pralesem a  obývaný 
větším množstvím druhů zvířat 
než téměř kterékoli jiné místo 
na  Zemi – ztracený svět zvaný 
Bioko. Vládci této říše jsou jed-
ním z nejméně známých primátů 
na planetě – drilové. A toto je je-
jich příběh.

Portrét apokalyptického myslitele, 
bývalého ekologa a  spisovatele, 
Paula Kingsnortha, který se sta-
huje do  Irska, kde se nevzdává 
naděje a nadále věří v sílu přírody 
a jejích nedotčených částí. 

anglicky

české

anglicky

české
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PO STOPÁCH  
SKOTSKÉ DIVOČINY

Francie

režie: Laurent Cocherel

2018 52 min

Film dává možnost zažít v  časo-
vém rámci jediného roku výji-
mečnou přírodovědnou expedici 
uprostřed těch nejkrásnějších 
scenérií Skotska a  důvěrně se 
obeznámit s  tamním bohatým ži-
votem ve volné přírodě.

Francouzsky

české, Anglické

#ekofilm
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PRASOMILOVÉ

Česká republika

režie: Oskar Reif

2017 53 min

Takové malé prasátko, které může 
bydlet v bytě a nechat se venčit 
jako pejsek, vypadá docela roz-
tomile. Co ale s ním, když vyros-
te a  mazlíček najednou váží přes 
metrák? Nový fenomén domácího 
chovatelství v dokumentu režiséra 
Oskara Reifa.

česky

anglické

ČISTOTA
A ENERGIE
PRO VÁS

www.sako.cz
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NEPŘEKROČITELNÁ MEZ – 
NAHLAS PRO HAMBACH

TRUMFY AMAZONIE – 
 KUCHYNĚ BEZ HRANIC

Německo Švýcarsko

režie: Karin de Miguel Wessendorf režie: Esther Petsche, Samuel 
Schlaefli2019 115 min

2019 55 min

Při zásahu 31  000 policistů proti 
50 bojovníkům okupujícím stromy 
s použitím slzného plynu a obušků 
se z 550 hektarového lesa jménem 
Hambach stává symbol odporu. 
Režisérka se pravidelně účastnila 
protestů proti zničení lesa a vesnic 
ležících na okraji povrchového lig-
nitového dolu, který je největším 
zdrojem CO2 v Evropě.

Projekt s  názvem „Cuisine sans 
frontières“ (Kuchyně bez hranic) 
je plovoucí školou určenou domo-
rodým komunitám v  ekvádorské 
části Amazonie a  navrhuje, jak 
od ekonomiky založené na čerpá-
ní přírodních zdrojů přejít k ekono-
mice šetrné k životnímu prostředí.

Německy

české, anglické anglicky,  Německy, Španělsky

české, anglické

STŘEDOEVROPSKÉ 
FILMY
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UDRŽITELNÝ PALACKÝ PTÁCI OD JEZER SE VRACÍ

Česká republika Slovinsko

režie: Marek Janičík režie: Matej Vranič

2019 201826 min 55 min

Je možné žít v  souladu s  příro-
dou i  v prostředí, které nám čas-
to brání být ekologický? Student-
ské koleje jsou místa plná plastu, 
odpadu a  atmosféry, která není 
přátelská k  přírodě. Studentská 
iniciativa Udržitelný Palacký se 
snaží o  posílení environmentálně 
příznivého chování.

Režisér odhaluje úžasné detaily 
ze života ptáků, kteří se vracejí 
do  prostředí kdysi zpustošené-
ho průmyslem. Přestože někteří 
z nich žijí v blízkosti lidí, málokdy 
bývají spatřeni. Film ukazuje, jak 
dnes s  tímto pulzujícím životem 
koexistuje průmysl, a  je doko-
nalým příkladem toho, jak může 
člověk z kdysi zničené přírodní ob-
lasti udělat mnohem přátelštější 
prostředí.

česky

anglické

Anglicky

české



#nasededictvi

25

UAKARI, HUMBOLDTOVA 
ZTRACENÁ OPICE

ČEŠI ZACHRAŇUJÍ...  
ZUBRY V ČESKU

Česká republika Česká republika

režie: Vladimír Šimek režie: Zdeněk Suchý

2018 52 min 2018 52 min

Napínavé pátrání v  Amazonském 
pralese po  tajemném tvorovi, 
s nímž se v roce 1800 setkal pro-
slulý cestovatel a  přírodovědec 
Alexander von Humboldt. Exis-
tuje vůbec neznámý druh opice, 
který přes dvě staletí již nikdo jiný 
nespatřil? Záhadu rozluštil český 
biolog Jan Dungel, jenž se vydal 
na  výpravu po  Humboldtových 
stopách.

Biolog Miloslav Jirků a  žurnalista 
Dalibor Dostál našli v opuštěném 
kousku krajiny v  bývalém vojen-
ském újezdu v  Milovicích ideální 
místo pro svůj odvážný ekologic-
ký experiment – návrat velkých 
kopytníků do české krajiny. Zubři, 
koně, pratuři a  další druhy zvířat 
a rostlin se vracejí na místa, odkud 
se vytratily...

česky

anglické
česky

anglické

česky

anglické
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AMERIKA PŘEDEVŠÍM,  
PŘÍRODA JINDY

WILDLIFE GUARDS – 
 SEA TURTLES

Německo Česká republika

režie: Andreas Ewels režie: Michal Gálik

2019 201929 min 44 min

Dokument o  rozpolcené zemi, 
o  lidech a  jejich právech. Na čem 
záleží více: na  hospodářském 
úspěchu, nebo na odpovědné en-
vironmentální politice? Volič roz-
hoduje.

Příběh, který nás zavede do  ces-
tovatelského ráje na Borneu, kde 
uvidíme, jak dokážou dva obyčejní 
kluci z  Čech a  Slovenska bojovat 
proti pytlákům želvích vajec a  ile-
gálnímu obchodu se suvenýry ze 
želvoviny.

Česky, AngliCKY, IndonéSKY, Slovensky

České, anglické
anglicky

české

anglicky

české
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TAJNÝ ŽIVOT KRAV – 
TOUHA V SRDCI STÍN JAGUÁRA

Německo Slovensko

režie: Herbert Ostwald režie: Pavol Barabáš

2018 201852 min 67 min

V  oblasti německého Hohenzo-
llernalb probíhá něco, co v  celé 
zemi nemá obdoby: celoročně zde 
na pastvinách žije stádo čítající té-
měř tři stovky býků, krav a  telat. 
Před více než 35 lety zahájil jejich 
chovatel experiment a dal jim tak 
příležitost žít život ve volné příro-
dě, odpovídající jejich potřebám 
a nárokům. Stádo po dobu jedno-
ho roku zblízka sledovala kamera 
a  dokumentovala jeho radosti 
i dramata.

Čtyři přátelé se vydali proti prou-
du amazonských řek na  nejistou 
cestu. Přešli přes tajemné pohoří  
Sierra Maigualida, které ještě žád-
ný Evropan nepřešel. Dostali se 
tak do světa jedněch z posledních 
přírodních indiánů Hodi na  této 
planetě, kteří přijali odvážlivce 
mezi sebe a  umožnili jim poznat 
a autenticky zachytit jednoduchost 
bytí a přinést důležité poznání.

Anglicky

České

Slovensky

Anglické
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NESOUTĚŽNÍ FILMY

S  použitím dosud nepublikova-
ných záznamů vypráví tento film 
příběh Jane Goodall – o jejích prv-
ních objevech a výzkumu v Tanza-
nii. Soustředí se na její práci v te-
rénu, vztah s jejím kameramanem 
a  manželem Hugem van Lawic-
kem a příběhy šimpanzů, kteří byli 
předmětem její výzkumné práce.

Moravský kras žije! Díky jeho inten-
zivní ochraně se podařilo zachovat 
mnoho unikátních míst, která jsou 
jedinečná. Bohužel, toto jedinečné 
dědictví je dnes ohrožováno su-
chem, které je důsledkem klimatic-
kých změn, nešetrným turismem 
a  vandalstvím. Výchova ke  vztahu 
k  našemu společnému dědictví je 
realizována prostřednictvím mno-
ha institucí včetně vlastního pozná-
ní, ke kterému, doufejme, přispěje 
i tento krátký dokumentární film.

JANE

USA

režie: Brett Morgen

2017 90 min

ČESky

MORAVSKÝ KRAS – JEDINEČNÉ 
PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ

Česká republika

režie: Ivo Pavlík a Jaroslav Jetelina

2019 15 min

česky

anglické
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FESTIVALOVÁ 
CHILL OUT ZÓNA
DRINK ZDARMA
Chcete pozvat na  drink kamaráda, kolegyni nebo kohokoliv jiného? 
Stavte se alespoň na dvě projekce z našeho programu, za které dosta-
nete právě sem razítka. Pak už jen stačí dorazit během festivalových 
dní do naší Chill out zóny ve Scale, kde od 18 do 21 hodin k jednomu 
zakoupenému drinku dostanete druhý zdarma. A ještě si užijete večer-
ní fade out povídání s festivalovými hosty a poutavá vyprávění Martina 
Čecha – S kamerou do Nepálu, Daniela Nývlta – Čeští vědci v Antarktidě 
či Jana Dungela – Barvy Amazonie!

*  Nasbíraná razítka vyměňte u hostesky ve Scale na info pointu za voucher, nabídka 
platí do vyčerpání zásob na 2 dcl vína a malé pivo nebo limo.

#ekofilm

#ekofilm

#ekofilm

#ekofilm



#ekofilm

30

OTEVŘENÁ ZAHRADA  
NADACE PARTNERSTVÍ  

 Údolní 33

FAKULTA SOCIÁLNÍCH  
STUDIÍ  

Joštova 10

#ekofilm
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OTEVŘENÁ ZAHRADA  
NADACE PARTNERSTVÍ  

 Údolní 33

FAKULTA SOCIÁLNÍCH  
STUDIÍ  

Joštova 10

#poslednikapka

41

FAKULTA SOCIÁLNÍCH 
STUDIÍ 

Joštova 10

KINO SCALA 
A CHILL OUT ZÓNA 

Moravské nám. 127/3

PARK MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

EKOEXPO  
nám. Svobody



#nasededictvi

31

FAKULTA SOCIÁLNÍCH  
STUDIÍ  

Joštova 10
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čtvrtek 10. 10. 2019
KINO 

SCALA
OTEVŘENÁ 
ZAHRADA

CHILL OUT 
ZÓNA

13:00-13:15

Trumfy  
Amazonie –  

kuchyně bez hranic

Virtuální  
Zoo Brno

13:15-13:30

Místa života
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00

Ptáci od jezer  
se vrací

15:00-15:30 Diskuze  
s laureáty Ceny  

Josefa Vavrouška  
a vítězi  

Ekopubliky

15:30-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45

Tajný život  
krav – touha  

v srdci

16:45-17:00
17:00-17:15

Wildlife Guards – Sea 
Turtles

17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15

Uakari,  
Humboldtova ztracená 

opice

18:15-18:30 Amerika především,  
příroda jindy18:30-19:00

19:00-19:15
19:15-19:30

Nepřekročitelná mez – 
nahlas pro Hambach

19:30-20:00
Paul Kingsnorth: 

portrét novodobého 
ekologa

20:00-20:15

S kamerou  
do Nepálu

20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:30

Kifaru21:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00

Ovčáček23:00-23:30
23:30-24:00

Krátké filmy Krásy přírody Středoevropské filmy
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FSS EKODÓM,  
náměstí Svobody EKOEXPO OTEVŘENÁ 

ZAHRADA

08:00-08:30

Malá škola  
filmové  

animace + 
Oceány  
(z cyklu  

nehostinná 
planeta)

08:30-09:00

09:00-09:30

Oceány  
(z cyklu  

nehostinná 
planeta)  

+ VIDA! science  
centrum show

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

Virtuální světy 
na EKOFILMu

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

Festivalové  
workshopy: 

Kartónové brýle 
pro virtuální 

realitu  
& Voskované  

ubrousky

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00 Teologie
 zvířat16:00-16:30

16:30-17:00 Jak chránit zeměděl-
skou krajinu v 21. 

století17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30 Vztah k české krajině: 
láska, lhostejnost  

nebo žal?

MORITURI 
TE SALUTANT18:30-19:00

19:00-19:30 Česká krajina  
a ekosystémové 

služby19:30-20:00

Hlas
neslyšitelných

20:00-20:30

20:30-20:30

20:30-21:00

21:00-21:30

21:30-22:00

EKOEXPOŠkolyBeseda Zážitkové
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pátek 11. 10. 2019
KINO 

SCALA
OTEVŘENÁ 
ZAHRADA

CHILL OUT
 ZÓNA

09:00-09:30

S Terkou a jejím  
zvířecím světem  
na Planetě Česko

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

13:00-13:15
Češi zachraňují... zubry 

v Česku

Virtuální  
Zoo Brno

13:15-13:30

13:30-13:45

Ztracení vládci Bioka
13:45-14:00 Udržitelný 

Palacký14:00-14:30

14:30-14:45

14:45-15:00

15:00-15:30

Po stopách 
skotské  
divočiny

Krátké filmy

15:30-16:00

16:00-16:15

16:15-16:30

16:30-16:45

16:45-17:00

17:00-17:15

Královna 
mizející říše

17:15-17:30

17:30-17:45

Stín jaguára

17:45-18:00

18:00-18:15
Polární stanice  

v Antarktidě18:15-18:30

18:30-19:00

19:00-19:15

19:15-19:30

Krátké filmy Krásy přírody Středoevropské filmy
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FSS EKODÓM,  
nám. Svobody EKOEXPO OTEVŘENÁ  

ZAHRADA 

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

Virtuální světy 
na EKOFILMu

11:30-12:00

12:00-12:30

Festivalové 
workshopy:
Kartónové  
brýle pro  

virtuální realitu  
& Čajové směsi

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

Divočina  
s ručením  

omezeným

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00
Biologická 

rozmanitost17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30 Šelmy 
se vracejí18:30-19:00

19:00-19:30

Slavnostní  
vyhášení  

vítězů  
45. MFF EKOFILM

19:30-20:00

20:00-20:30

20:30-20:30

20:30-21:00

21:00-21:30

21:30-22:00

22:30-23:00

23:00-23:30

EKOEXPOslavnostní/VIPŠkolyBeseda Zážitkové
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sobota 12. 10. 2019
KINO 

SCALA EKOEXPO EKODÓM,  
nám. Svobody

CHILL OUT  
ZÓNA

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

EKOFILM 
Rodinný den

Festivalové 
workshopy:
Kartónové  
brýle pro  

virtuální realitu  
& Ekodrogerie

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00 Moravský kras

16:00-16:30

promítání 
vítězných filmů

16:30-17:00

Virtuální  
Zoo Brno

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-19:30 Barvy 
Amazonie19:30-20:00

20:00-20:30

Jane

20:30-20:30

20:30-21:00

21:00-21:30

21:30-22:00

22:30-23:00

23:00-23:30

EKOEXPONesoutěžní filmy BesedaZážitkové
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Poznámky
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BESEDY A PŘEDNÁŠKY

Příroda – naše dědictví: 
budoucnost přírody
9. 10. 2019 16.00–18.00
FSS, učebna P31
Jaký je reálný stav české přírody, 
co se nám v její ochraně daří a co 
nedaří? Předáme českou přírodu 
a krajinu našim potomkům v dob-
rém stavu? Fungují ekonomické 
nástroje ochrany přírody nebo je 
nutná změna v  našem pohledu 
na ni? Jaká je role národních parků 
a dalších oblastí s vysokou mírou 
ochrany přírody? Jak má vypadat 
česká krajina?
Doporučeno pro širokou  
veřejnost.

Diskuze s laureáty Ceny  
Josefa Vavrouška  
a vítězi Ekopubliky
10. 10. 2019 15.00–16.30
Otevřená zahrada
Kdo dnes hýbe českou environmen-
tální scénou? Od  stálic ochrany 
životního prostředí v  Česku, přes 
nejlepší publicisty s vášní pro příro-
du, až po vycházející mladé hvězdy 
klimatické spravedlnosti. To vše 
na jednom místě v debatě letošních 
laureátů prestižní ekologické Ceny 
Josefa Vavrouška a  čerstvých drži-
telů Ceny za environmentální pub-
licistiku Ekopublika.
Doporučeno pro odbornou 
nebo laickou veřejnost se 
zájmem o aktuální  
environmentální témata.
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Teologie zvířat 
10. 10. 2019 15.30–16.30
FSS, aula
Mají zvířata práva? Lze eticky 
ospravedlnit, že jsou na nich pro-
váděny pokusy? Je vegetariánství 
či veganství biblický ideál? Na tyto 
a další otázky se ve svém díle Te-
ologie zvířat pokouší odpovědět 
britský teolog Andrew Linzey. 
O jeho knize budou diskutovat vy-
braní odborníci.
Doporučeno pro odbornou  
veřejnost se zájmem o práva 
zvířat a teologii.

Jak chránit zemědělskou  
krajinu ve 21. století
10. 10. 2019 16.30–17.30
FSS, aula
Stav české zemědělské krajiny 
není v  současnosti uspokojivý. 
Na  mnoha polích se upřednost-
ňuje rychlý zisk před udržitelností 
a v zásadě můžeme říci, že česká 
zemědělská krajina zatím není 
dobře připravená na nadcházející 
klimatické změny. Kde začít s ná-
pravou a co je tedy v současnosti 
největším rizikem a nejdůležitější-
mi kroky k řešení? 
Doporučeno pro širokou  
veřejnost.
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MORITURI TE SALUTANT
10. 10. 2019 18.00–19.00
EKODÓM, náměstí Svobody
V  roce 1974 začal Michael Havas 
na FAMU připravovat film o  Jose-
fu Vágnerovi, jak buduje největší 
stádo žiraf v zajetí na světě. S Vil-
co Filačem (dvorním kamerama-
nem E. Kusturici) jej točili rok. 
Během zpracovávání filmu Mi-
chaela napadl titul MORITURI  
TE SALUTANT – pozdrav římských 
gladiátorů „My jdoucí na  smrt 
Tě zdravíme.“ 30. dubna 1975 
nechalo STB zavraždit všech 
49 žiraf. Přesto film běžel na   
1. ročníku EKOFILMu a s Michae-
lovým komentářem poběží i letos!
Doporučeno pro širokou  
veřejnost.

Vztah k české krajině:  
láska, lhostejnost  
nebo žal
10. 10. 2019 18.00–19.00
FSS, aula
Stále naléhavější problémy spo-
jené s  úbytkem přírody dolé-
hají na  každého z  nás různou 
měrou. Co to je environmen-
tální žal a  proč nás ztráta 
rodné krajiny či krásného přírod-
ního zákoutí bolí, nám prozradí 
gestalt terapeuti Zdeňka Voštová, 
Bohuslav Binka a  ekopsycholog 
Jan Krajhanzl.
Doporučeno pro širokou  
veřejnost s hlubším vztahem 
ke krajině.
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Hlas neslyšitelnýcH
10. 10. 2019 19.30–21.00
EKODÓM, náměstí Svobody
Investigativní filmař a novinář Tom 
Heinemann je jedním z nejoceňo-
vanějších dánských režisérů. Jeho 
filmy dávají hlas těm, kteří nejsou 
slyšet – odhalují tak temnou stra-
nu života lidí, kteří jsou nuceni 
pracovat v toxickém prostředí pro 
velké společnosti. Diskuze Toma 
s  česko-novozélandským filma-
řem Michaelem Havasem o  tom, 
jak vyburcovat mezinárodní po-
zornost ke  zlepšení kvality života 
těchto pracujících a  chránit tím 
i životní prostředí.
Doporučeno pro širokou  
veřejnost.

Česká krajina  
a ekosystémové služby 
10. 10. 2019 19.00–20.00
FSS, aula
Dá se vyčíslit přínos české krajiny 
pro naši společnost? Mohli by-
chom žít bez přírody? Co vše pro 
nás přírodní procesy zajišťují a jak 
toho co nejlépe využít? Je „ekono-
mický“ pohled na  přírodu příči-
nou současné krize, nebo naopak 
možnost, jak hodnotu krajiny 
vysvětlit i  těm, kterým je příroda 
spíše lhostejná? 
Doporučeno pro odbornou 
veřejnost.



#ekofilm

42

S kamerou do Nepálu
10. 10. 2019 20.00–21.00
Chill out zóna
Martin Čech, český kameraman, 
dokumentarista a  držitel České-
ho lva, o  své návštěvě v  Nepálu, 
kde prostřednictvím své kamery 
zachytil život místních obyvatel 
a situaci již šest týdnů po ničivém 
zemětřesení v  roce 2015. Martin 
představí i  svůj dlouhodobý pro-
jekt – film o  dětských otrokyních 
Tři příběhy – jeden osud – a povy-
práví o natáčení pro UNICEF o dět-
ských mniších a  životě za  zdmi 
dětských klášterů v Bhútánu. 
Doporučeno pro širokou  
veřejnost.

Divočina s ručením  
omezeným
11. 10. 2019 15.00–17.30
Otevřená zahrada
Povídání Jana Svatoše o největších 
kauzách a podvodech, kterých se 
filmaři a  fotografové divoké pří-
rody dopouštěli při honbě za slá-
vou a  penězi. Součástí besedy je 
i  workshop, který je pouze pro 
výherce v soutěži s National Geo-
graphic, kde se dozví, jak pořídit 
fotografii tak, aby byla účelným 
sdělením a měla podle toho odpo-
vídající náboj, kdy využívat různé 
druhy fotografií i proč v nás foto-
grafie vzbuzuje důvěru.
Doporučeno pro širokou  
veřejnost.
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Návrat velkých šelem
11. 10. 2019 18.00–19.00
EKODÓM, náměstí Svobody
Velké šelmy se již desítky let vrací 
na území, kde dříve běžně udržo-
valy přírodní rovnováhu. Do České 
republiky momentálně zasahuje 
okolo 16 vlčích teritorií, desítky 
rysů obývají především Šumavu, 
Pošumaví a  Beskydy a  na  česko-
-slovenské pomezí také pravidelně 
zavítá pár medvědů ze Slovenska. 
Návrat těchto u  nás vzácných 
druhů však přináší mnoho výzev 
i  novou zodpovědnost. O  životě 
velkých šelem, jejich významné roli 
v naší krajině i o  jejich monitorin-
gu promluví Michal Bojda, terénní 
pracovník Hnutí DUHA Olomouc.
Doporučeno pro širokou  
veřejnost.

Biologická rozmanitost 
11. 10. 2019 16.30–18.00
EKODÓM, náměstí Svobody
Klíčové ekosystémové služby po-
skytované přírodou – základ lid-
ského blahobytu a  přežití – jsou 
vystaveny obrovskému riziku. 
Lidská činnost tyto přínosy eko-
systémů ohrožuje a  je tedy ne-
zbytné je chránit na poli meziná-
rodních a neziskových organizací. 
Irene Lucius z ECOMOVE vysvětlí, 
která určitá opatření může lidstvo  
přijmout a  popíše, jak provádí 
osvětu na filmových plátnech.
Doporučeno pro širokou  
veřejnost.
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BARVY AMAZONIE
12. 10. 2019 19.00–20.00
Chill out zóna
Jan Dungel již třicet let dokumen-
tuje přírodu v Jižní Americe. Malu-
je zvířata a rostliny, napsal několik 
knih a spolupracoval na filmových 
dokumentech. Jeho výprava přes-
ně zaměřila propojení povodí Ori-
noka a  Amazonky pod nejvyšší 
horou Amazonie Pico da Neblina 
a poprvé tam také zdokumentoval 
nový druh primáta, později popsa-
ného jako uakari neblinský.  
Doporučeno pro širokou  
veřejnost.

Čeští vědci v Antarktidě
11. 10. 2018 18.00–19.00
Chill out zóna
Český antarktický výzkumný pro-
gram zajišťovaný Masarykovou 
univerzitou v  Brně již více než 
desetiletí zkoumá přírodu okra-
jové části Antarktidy. Dozvíte se 
více o  tom, jak taková antarktic-
ká expedice probíhá, jak se do   
Antarktidy cestuje a  co vše tam 
čeští vědci dělají.
Doporučeno pro širokou  
veřejnost.

Foto: Kamil Láska

místodRžitelský palác \ moRavské náměstí 1 \ bRno \ 
www.moRgal.cz

Sleva 10 % 
na kávu a dezert
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VÝSTAVY

VODA A civilizace
19. 9. – 20. 10. 2019  
park Moravské náměstí
Voda má pro člověka klíčový vý-
znam. Nelze ji vyrobit, ani nahradit. 
Naše chování k  vodě a  hospoda-
ření s ní rozhodne o budoucnosti 
každého z  nás. Unikátní expozice 
prezentuje vodu jako životadárnou 
tekutinu, její minulost, přítomnost 
a budoucnost na Zemi. Kurátorem 
výstavy je profesor Miroslav Bárta 
a producentkou Olga Menzelová.

Příroda-Wildlife 2019
30. 9. – 12. 10. 2019  
EKODÓM, náměstí Svobody
Příroda-Wildlife je fotografická  
soutěž pořádaná časopisem Pří-
roda, které se letos už pojedenác-
té účastní stovky vynikajících fo-
tografů přírody z České republiky 
i ze Slovenska. Snímky představe-
né na výstavě jsou výběrem toho 
nejlepšího, co se podařilo vyfotit 
účastníkům právě probíhajícího 
11. ročníku soutěže.
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Není les jako les
30. 9. – 12. 10. 2019 FSS, atrium
Fotosoutěž, kterou pořádá Fo-
rest Stewardship Council Česká 
republika, patří k  největším fo-
tografickým soutěžím s  envi-
ronmentální tématikou v  ČR. 
Zaměřuje se na  lesy a  náš vztah 
k  nim a  jejím cílem je podpora 
přírodě blízkého lesního hospo-
daření a  informování veřejnosti 
o důležitosti zodpovědné spotře-
by výrobků ze dřeva.

Moudrost přírody a konání 
lidské společnosti
14. 10. – 6. 11. 2019 
 vestibul ESF MU
Fotoukázky setkávání přírodních 
procesů a  lidských aktivit – jsme 
svědky překotných změn, které 
se dějí s  přírodními složkami ži-
votního prostředí nejen u  nás, 
ale i globálně. Ve víru každodenní 
porce mediálních názorů zapo-
mínáme, že to hlavní, co bude 
určovat naši budoucnost a  jádro 
těchto změn, jsou přírodní proce-
sy a zákonitosti. 
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Každá generace dědí po svých předcích odpovědnost za místo, kde žije. 
Za to, že přírodní druhy mohou žít své životy v harmonii a rovnováze. 
Za  to, že voda nemizí z  naší přírody ani krajiny. Vezměte svou třídu 
a pojďte se s námi porozhlédnout po planetě Zemi. Společně se svými 
studenty natočíte svůj vlastní animovaný film o přírodě, prozkoumáte 
hlubiny oceánů s National Geographic, poznáte svět kolem nás v úžas-
né show VIDA! science centra a  Terka z  Déčka vás vezme do  světa, 
který každý týden představuje v populárním televizním pořadu.

Chcete se zaregistrovat? Další informace najdete na  
http://bit.ly/ekofilmproskoly2019.

EKOFILM PRO ŠKOLY
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Partnerský program

BOTANICAL GARDEN AND  
ARBORETUM OF MENDEL 
UNIVERSITY IN BRNO

Zemědělská 1, 613 00 Brno
The Botanical Garden and Arboretum of Mendel University in 
Brno is among the most-admired garden paradises. The premi-
ses, covering an area of almost 11 hectares, include over 7,000 
plant species, with diverse orchids and perennials being the most 
abundant, and 4,000 woody plants. Although the premises are 
situated in a  location with an average annual temperature of 
around 8°C, this garden includes plants and woody plants of exo-
tic Asia, spirited Latin America and even Africa and Australia. With 
their large diversity, the premises are divided into five thematic 
areas. As part of EKOFILM, you can visit the premises free of 
charge on Thursday 11 October and Friday 12 October from 12 
p.m. to 6 p.m.! Moreover, a tour with commentary is scheduled 
for Friday (prior registration on the festival’s website is required 
due to the limited number of visitors) to guide the visitors around 
all of the five thematic sections of the garden.
http://arboretum.mendelu.cz/en

BOTANICKÁ ZAHRADA  
A ARBORETUM MENDELOVY 
UNIVERZITY
Zemědělská 1, Brno
Botanická zahrada a  arboretum 
Mendelovy univerzity v Brně patří 
mezi obdivované zahradnické ráje. 
V areálu, který se rozkládá na ploše 
téměř 11 hektarů, se nachází více 
než 7 tisíc kmenů rostlin, z  nichž 
nejvíce tvoří rozmanité orchideje 
a trvalky, a 4 tisíce dřevin.
V  rámci EKOFILMu můžete areál 
zdarma navštívit 10. a  11. 10. 
od 10 do 19 hodin! V pátek na vás 
od  16 hodin navíc čeká i  komen-
tovaná prohlídka, která provede 
zájemce všemi pěti tematickými 
částmi zahrady.

Fotokurz: Zlatý podzim 
v lesích aneb Příroda jako 
věčné umělcovo téma
Na podzim, když zlátne listí a slu-
neční paprsky se v  lesích derou 
přes ranní mlhu, je atmosféra v le-
sích i  v krajině zcela dechberoucí 
a  neodolatelná. A  pro fotografa 
zvláště! Vydejte se s  MENDELU 
v sobotu 12. 10. na fotoexkurzi pod 
vedením Ing.  Jiřího Schneidera, 
Ph.D., děkana FRRMS Mendelu.
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VIRTUÁLNÍ ZOO BRNO

Přímo uprostřed města otevře brněnská zoo své centrum Virtuální Zoo 
Brno, kde představí první virtuální safari společnosti Wild Immersion, 
kterou podporuje světoznámá ochránkyně zvířat Jane Goodall. Pomocí 
nejmodernějších technologií bude postupně zpřístupňovat nejen setká-
vání s různými ekosystémy planety a jejich obyvateli, ale také poznatky ze 
záchranných projektů zoologických zahrad ve světě.
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Poznámky
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Je jednou z  nejvýznamnějších 
vzdělávacích a  vědeckých insti-
tucí v  České republice a  uznáva-
nou středoevropskou univerzitou 
s demokratickými tradicemi, pro-
sazovanými již od  jejího založení 
v roce 1919. Již několik let je nej-
žádanější vysokou školou v České 
republice. V  současnosti sestává 
z devíti fakult s více než 200 kate-
drami, ústavy a klinikami. Je také 
významným sociálním a  kultur-
ním aktérem v  jihomoravském 
regionu. 
Jednu ze základních priorit na Ma-
sarykově univerzitě tvoří věda 
a výzkum. V soutěžích o podporu 
výzkumných projektů se univer-
zita v posledních letech umísťuje 
na  předních místech, investuje 
mimořádné prostředky do  roz-
voje výzkumných a  výukových 
kapacit v  novém univerzitním 
campusu, rozvíjí aktivity v  oblas-
ti transferu znalostí a  podpory 
vědy a  inovací. Masarykova uni-
verzita poskytuje vysokoškolské 
vzdělání v  širokém spektru tra-
dičních i moderních univerzitních 
disciplín a  je jednou z nejrychleji 
rostoucích vzdělávacích institucí 
v  Evropě. V  posledních letech se 
na  Masarykovu univerzitu hlásí 
nejvíce studentů ze všech čes-

kých univerzit, a přitom si zacho-
vává vysokou míru výběrovosti 
při jejich přijímání. 

MASARYKOVA UNIVERZITA
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Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Pod-
poruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň 
ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu 
přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom 
roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila 
vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální 
vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 
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Fakulta sociálních studií je dynamicky se rozvíjející součást Masarykovy 
univerzity a uznávaná moderní vzdělávací a vědecká instituce v oblasti 
sociálních věd. Ve výuce i výzkumu sleduje a aplikuje nejnovější trendy 
a poznatky, patří mezi vysoce žádané společensky orientované fakulty 
v rámci České republiky a střední Evropy. Od roku 2005 sídlí v komplet-
ně rekonstruované budově na Joštově ulici v centru Brna a postupně 
se stala přirozeným centrem společenské a kulturní aktivity univerzity 
i města.

Je jednou z  nejvýznamnějších 
vzdělávacích a  vědeckých insti-
tucí v  České republice a  uznáva-
nou středoevropskou univerzitou 
s  demokratickými tradicemi, pro-
sazovanými již od jejího založení 
v  roce 1919. Již několik let je nej-
žádanější vysokou školou v České 
republice. V  současnosti sestává 
z devíti fakult s více než 200 kate-
drami, ústavy a  klinikami. Je také 
významným sociálním a  kultur-
ním aktérem v  jihomoravském 
regionu. 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ  
MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVA UNIVERZITANadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podpo-
ruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve 
městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu pří-
rody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, 
založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzděláva-
cí centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání 
žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

Je jednou z nejvýznamnějších 
vzdělávacích a vědeckých insti-
tucí v České republice a uznáva-
nou středoevropskou univerzitou 
s demokratickými tradicemi, pro-
sazovanými již od jejího založení 
v roce 1919. Již několik let je nej-
žádanější vysokou školou v České 
republice. V současnosti sestává 
z devíti fakult s více než 200 kate-
drami, ústavy a klinikami. Je také 
významným sociálním a kultur-
ním aktérem v jihomoravském 
regionu. 
Jednu ze základních priorit na 
Masarykově univerzitě tvoří věda 
a výzkum. V soutěžích o podporu 
výzkumných projektů se univerzi-
ta v posledních letech umísťuje na 
předních místech, investuje mi-
mořádné prostředky do rozvoje 
výzkumných a výukových kapacit 
v novém univerzitním campusu, 
rozvíjí aktivity v oblasti transferu 
znalostí a podpory vědy a inovací. 
Masarykova univerzita poskytuje 
vysokoškolské vzdělání v širokém 
spektru tradičních i moderních 
univerzitních disciplín a je jednou 
z nejrychleji rostoucích vzděláva-
cích institucí v Evropě. V posled-
ních letech se na Masarykovu uni-
verzitu hlásí nejvíce studentů ze 

všech českých univerzit, a přitom 
si zachovává vysokou míru výbě-
rovosti při jejich přijímání. 



#nasededictvi
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Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity se věnuje zkoumání toho, co se odehrává mezi člověkem 
a  jeho prostředím. Zajímá nás, jak příroda a  krajina působí na  život 
společnosti a také to, jak se lidé do svého životního prostředí otisku-
jí. S  největší pozorností pak sledujeme, jaký je vliv člověka na  příro-
du, krajinu a  životní prostředí dnes, na  začátku 21. století: jaké jsou 
dopady lidské činnosti na přírodní svět, jaké jsou kořeny současného 
stavu a co můžeme každý udělat pro to, aby byl život společnosti en-
vironmentálně udržitelnější. Katedra environmentálních studií FSS MU 
nabízí studium environmentálních témat na Bc., Mgr. a Ph.D. stupni. 
Mezi nejvýznamnější témata naší katedry patří: ekologická ekonomie, 
přístup ke krajině, zkoumání bariér proenvironmentálního chování, les 
a náš přístup k němu.

Fakulta sociálních studií je dynamicky se rozvíjející součást Masarykovy 
univerzity a uznávaná moderní vzdělávací a vědecká instituce v oblasti 
sociálních věd. Ve výuce i výzkumu sleduje a aplikuje nejnovější trendy 
a poznatky, patří mezi vysoce žádané společensky orientované fakulty 
v rámci České republiky a střední Evropy. Od roku 2005 sídlí v komplet-
ně rekonstruované budově na Joštově ulici v centru Brna a postupně 
se stala přirozeným centrem společenské a kulturní aktivity univerzity 
i města.
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Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Pod-
poruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň 
ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu 
přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom 
roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila 
vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální 
vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 
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Fakulta sociálních studií je dynamicky se rozvíjející součást Masarykovy 
univerzity a uznávaná moderní vzdělávací a vědecká instituce v oblasti 
sociálních věd. Ve výuce i výzkumu sleduje a aplikuje nejnovější trendy 
a poznatky, patří mezi vysoce žádané společensky orientované fakulty 
v rámci České republiky a střední Evropy. Od roku 2005 sídlí v komplet-
ně rekonstruované budově na Joštově ulici v centru Brna a postupně 
se stala přirozeným centrem společenské a kulturní aktivity univerzity 
i města.

Je jednou z  nejvýznamnějších 
vzdělávacích a  vědeckých insti-
tucí v  České republice a  uznáva-
nou středoevropskou univerzitou 
s  demokratickými tradicemi, pro-
sazovanými již od jejího založení 
v  roce 1919. Již několik let je nej-
žádanější vysokou školou v České 
republice. V  současnosti sestává 
z devíti fakult s více než 200 kate-
drami, ústavy a  klinikami. Je také 
významným sociálním a  kultur-
ním aktérem v  jihomoravském 
regionu. 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ  
MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVA UNIVERZITANadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podpo-
ruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve 
městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu pří-
rody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, 
založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzděláva-
cí centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání 
žáků škol, dospělých i studentů univerzit.
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Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Pod-
poruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň 
ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu 
přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom 
roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila 
vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální 
vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 
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Fakulta sociálních studií je dynamicky se rozvíjející součást Masarykovy 
univerzity a uznávaná moderní vzdělávací a vědecká instituce v oblasti 
sociálních věd. Ve výuce i výzkumu sleduje a aplikuje nejnovější trendy 
a poznatky, patří mezi vysoce žádané společensky orientované fakulty 
v rámci České republiky a střední Evropy. Od roku 2005 sídlí v komplet-
ně rekonstruované budově na Joštově ulici v centru Brna a postupně 
se stala přirozeným centrem společenské a kulturní aktivity univerzity 
i města.

Je jednou z  nejvýznamnějších 
vzdělávacích a  vědeckých insti-
tucí v  České republice a  uznáva-
nou středoevropskou univerzitou 
s  demokratickými tradicemi, pro-
sazovanými již od jejího založení 
v  roce 1919. Již několik let je nej-
žádanější vysokou školou v České 
republice. V  současnosti sestává 
z devíti fakult s více než 200 kate-
drami, ústavy a  klinikami. Je také 
významným sociálním a  kultur-
ním aktérem v  jihomoravském 
regionu. 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ  
MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVA UNIVERZITANadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podpo-
ruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve 
městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu pří-
rody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, 
založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzděláva-
cí centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání 
žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

#ekofilm #jdinavzduch

56 5711

Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masaryko-
vy univerzity se věnuje zkoumání toho, co se odehrává mezi člověkem 
a  jeho prostředím. Zajímá nás, jak příroda a krajina působí na život 
společnosti a také to, jak se lidé do svého životního prostředí otiskují. 
S největší pozorností pak sledujeme, jaký je vliv člověka na přírodu, 
krajinu a životní prostředí dnes, na začátku 21. století: jaké jsou dopady 
lidské činnosti na přírodní svět, jaké jsou kořeny současného stavu a co 
můžeme každý udělat pro to, aby byl život společnosti environmen-
tálně udržitelnější. Katedra environmentálních studií FSS MU nabízí 
studium environmentálních témat na Bc., Mgr. Ph.D. stupni. Mezi nej-
významnější témata naší katedry patří: ekologická ekonomie, přístup 
ke krajině, zkoumání bariér proenvironmentálního chování, les a náš 
přístup k němu.

KATEDRA ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTY 
SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY

Jednu ze základních priorit na 
Masarykově univerzitě tvoří věda 
a výzkum. V soutěžích o podporu 
výzkumných projektů se univerzi-
ta v posledních letech umísťuje na 
předních místech, investuje mi-
mořádné prostředky do rozvoje 
výzkumných a  výukových kapacit 
v  novém univerzitním campusu, 
rozvíjí aktivity v  oblasti transferu 
znalostí a podpory vědy a inovací. 

Masarykova univerzita poskytuje 
vysokoškolské vzdělání v širokém 
spektru tradičních i moderních 
univerzitních disciplín a je jednou 
z nejrychleji rostoucích vzděláva-
cích institucí v Evropě. V posled-
ních letech se na Masarykovu uni-
verzitu hlásí nejvíce studentů ze 
všech českých univerzit, a přitom 
si zachovává vysokou míru výbě-
rovosti při jejich přijímání. 

Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity se věnuje zkoumání toho, co se odehrává mezi člověkem 
a jeho prostředím. Zajímá nás, jak příroda a krajina působí na život 
společnosti a také to, jak se lidé do svého životního prostředí otisku-
jí. S největší pozorností pak sledujeme, jaký je vliv člověka na příro-
du, krajinu a životní prostředí dnes, na začátku 21. století: jaké jsou 
dopady lidské činnosti na přírodní svět, jaké jsou kořeny současného 
stavu a co můžeme každý udělat pro to, aby byl život společnosti en-
vironmentálně udržitelnější. Katedra environmentálních studií FSS MU 
nabízí studium environmentálních témat na Bc., Mgr. a Ph.D. stupni. 
Mezi nejvýznamnější témata naší katedry patří: ekologická ekonomie, 
přístup ke krajině, zkoumání bariér proenvironmentálního chování, les 
a náš přístup k němu.

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
MASARYKOVY UNIVERZITY

KATEDRA ENVIROMENTÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTY
SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY



#ekofilm
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Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k  tomu granty, odborné služby a  inspiraci ze zahraničí. Pod-
poruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň 
ve  městě i  v  krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a  ochra-
nu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom 
roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdě-
lávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělá-
vání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

#ekofilm

62

#ekofilm #jdinavzduch

54 55

#ekofilm

64

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Pod-
poruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň 
ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu 
přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom 
roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila 
vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální 
vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 
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Fakulta sociálních studií je dynamicky se rozvíjející součást Masarykovy 
univerzity a uznávaná moderní vzdělávací a vědecká instituce v oblasti 
sociálních věd. Ve výuce i výzkumu sleduje a aplikuje nejnovější trendy 
a poznatky, patří mezi vysoce žádané společensky orientované fakulty 
v rámci České republiky a střední Evropy. Od roku 2005 sídlí v komplet-
ně rekonstruované budově na Joštově ulici v centru Brna a postupně 
se stala přirozeným centrem společenské a kulturní aktivity univerzity 
i města.

Je jednou z  nejvýznamnějších 
vzdělávacích a  vědeckých insti-
tucí v  České republice a  uznáva-
nou středoevropskou univerzitou 
s  demokratickými tradicemi, pro-
sazovanými již od jejího založení 
v  roce 1919. Již několik let je nej-
žádanější vysokou školou v České 
republice. V  současnosti sestává 
z devíti fakult s více než 200 kate-
drami, ústavy a  klinikami. Je také 
významným sociálním a  kultur-
ním aktérem v  jihomoravském 
regionu. 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ  
MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVA UNIVERZITANadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podpo-
ruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve 
městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu pří-
rody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, 
založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzděláva-
cí centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání 
žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podpo-
ruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve 
městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu pří-
rody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, 
založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzděláva-
cí centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání 
žáků škol, dospělých i studentů univerzit.
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Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Pod-
poruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň 
ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu 
přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom 
roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila 
vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální 
vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 
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#ekofilm
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Ekologie je klíčovou součástí našeho života a podobné projekty nám 
dávají smysl. Děkujeme, že jste s námi na jedné lodi a i vy věříte tomu, 
že správný ekologický přístup k našemu životnímu prostředí je klíčový 
pro celou planetu. 
Tým #keypromotion  

www.keypromotion.cz

Eventová a produkční agentura, která již pátým rokem se svými partnery 
realizuje EKOFILM jako svůj srdcový projekt. 
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